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Den evige længsel Thit Jensen Hent PDF En luksusdamper stævner ud fra England mod Amerika. Om bord er

et antal menneskeskæbner, som i løbet af rejsens seks dage flettes ind og ud af hinanden. Ikke mindst
forretningsmanden Francis Mach bevæger sig flirtende og bejlende rundt blandt skibets kvinder. Gennem
disse relationer udkrystalliseres forholdet mellem manden og kvinden, som det var i starten af det 20.
århundrede. Som skibet bevæger sig over Atlanterhavet, bliver det nemlig tydeligt, hvordan kønnene er

afhængige af og længes efter hinanden, men også hvordan deres indbyrdes forventninger kan komme imellem
dem. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Thit Jensen (1876-1957) var en af

Danmarks vigtigste kvindelige forfattere i det 20. århundrede. Det omfattende forfatterskab breder sig især
over historiske og samtidsromaner, men udover de mange populære værker huskes Thit Jensen i dag også for
sin rolle som engageret kvindesagsforkæmper. "Det vanskelige forhold kønnene imellem er et grundlæggende

tema hos Jensen" – Jakob Bækgaard, litteratursiden.dk

 

En luksusdamper stævner ud fra England mod Amerika. Om bord er
et antal menneskeskæbner, som i løbet af rejsens seks dage flettes ind
og ud af hinanden. Ikke mindst forretningsmanden Francis Mach
bevæger sig flirtende og bejlende rundt blandt skibets kvinder.

Gennem disse relationer udkrystalliseres forholdet mellem manden
og kvinden, som det var i starten af det 20. århundrede. Som skibet
bevæger sig over Atlanterhavet, bliver det nemlig tydeligt, hvordan

kønnene er afhængige af og længes efter hinanden, men også
hvordan deres indbyrdes forventninger kan komme imellem dem.
Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Thit
Jensen (1876-1957) var en af Danmarks vigtigste kvindelige

forfattere i det 20. århundrede. Det omfattende forfatterskab breder
sig især over historiske og samtidsromaner, men udover de mange
populære værker huskes Thit Jensen i dag også for sin rolle som
engageret kvindesagsforkæmper. "Det vanskelige forhold kønnene



imellem er et grundlæggende tema hos Jensen" – Jakob Bækgaard,
litteratursiden.dk
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